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SAMMANFATTNING 

Utredningsområdet för dagvattenutredningen omfattar fastigheten Centrum 18:1 som 

ligger i centrala Enköping. I dagsläget består utredningsområdet endast av takyta 

tillhörande gallerian Paushuset. Denna byggnad planeras ersättas av en ny byggnad 

som upptar lika stor yta som befintlig byggnad, och som består av tolv olika takytor på 

olika nivåer. Fem av dessa takytor planeras utgöras av gröna tak, två av takytorna 

planeras utgöras av vanlig takyta och övriga takytor planeras utgöras av takterrasser 

med växthus. Syftet med detta PM är att beskriva befintlig och framtida 

dagvattensituation samt ge förslag på och beskriva utredningsområdets 

dagvattenhantering för att gå i linje med riktlinjer från Enköpings kommun. 

 

Dagvatten från utredningsområdet avrinner till recipienten Enköpingsån. Enköpingsån 

har enligt VISS (Vatten Information Sverige) måttlig ekologisk status och den uppnår ej 

god kemisk status. 

 

Flödesberäkningar visar att storleken på avrinningen blir oförändrad från 

utredningsområdet efter omdaning. Beräkningar för flöden efter omdaning har då 

gjorts med en klimatfaktor. Flöden efter omdaning, utan klimatfaktor, är ca 20% lägre 

än avrinningen från utredningsområdet med befintlig bebyggelse. 

 

I underlag erhållet från Enköpings kommun visas att det inte förekommer någon 

lågpunkt inom utredningsområdet i dagsläget. Det bedöms inte heller finnas risk för 

att instängda områden skapas med planerad bebyggelse. För att säkerställa att vatten 

inte ansamlas på taket bör det säkerställas att vatten kan ledas bort från taken för att 

förhindra för stora laster på dessa. 

 

Planerad dagvattenhantering inom utredningsområdet, de gröna takytorna, bidrar 

främst med flödesutjämning av dagvatten. De gröna takytorna bedöms minska det 

totala flödet ut från utredningsområdet med ca 18%, jämfört med om dessa takytor 

skulle anläggas som vanliga hårdgjorda tak. De gröna taken bidrar även med viss 

rening av dagvatten. För att säkerställa en god rening bör genomtänkta materialval 

göras vid anläggande av de gröna taken. Med planerad hantering av dagvatten är inte 

omdaningen av den omfattningen att den kan förändra recipientens statusklassning 

enligt MKN. Eftersträvad MKN i recipienten bedöms inte påverkas då vattenkvaliteten 

avgörs av annan påverkan i tillrinningsområdet. 
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1 INLEDNING 

Tyréns har fått i uppdrag av ALM Småa Bostad AB och Andersson Company Fastighets 

Holding AB att ta fram en dagvattenutredning för fastigheten Centrum 18:1 som ligger 

i centrala Enköping, intill stora torget (Figur 1). Detta PM syftar till att beskriva befintlig 

och framtida dagvattensituation för området som har en area på ca 0,35 ha. I 

utredningen har avrinningen före och efter omdaningen av området beräknats och 

förslag på omhändertagande av dagvatten presenteras. 

 

 

Figur 1. Ungefärlig utbredning av exploateringsområdet i dagsläget visas inom röd markering.  

2 UNDERLAG OCH TIDIGARE UTREDNING 

Underlag i form av situationsplan (2021-05-10) har använts för kartering av planerad 

bebyggelse inom utredningsområdet. Efter detta har mindre justeringar av takplan 

(daterad 2022-02-14) medfört att figurer och illustrationsvyer uppdaterats i rapporten. 

Dessa justeringar har dock ej medfört behov att revidera framtagna beräkningar.  

För befintlig bebyggelse har grundkarta samt kartmaterial använts. 

 

Det finns en övergripande dagvattenutredning framtagen för Enköpings tätort
1

. Det 

avrinningsområde som planområdet Centrum 1:18 ligger inom har i den utredningen 

inte hanterats närmare och inga specifika åtgärder för dagvattenhantering planeras.  

 

 
1

 Väg & VA-ingenjörerna, 2018-03-30. Dagvattenutredning för Enköpings tätort 
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3 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING 

Enköpings kommun har en dagvattenpolicy vars syfte är att genom övergripande mål 

skapa en samsyn för en hållbar dagvattenhantering inom kommunen
2

. I 

dagvattenpolicyn har övergripande mål tagits fram som ska följas så länge det är 

miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

• Tillförseln av föroreningar till dagvattensystemet ska begränsas 

• Dagvatten ska tas om hand så nära källan som möjligt 

• Föroreningarna ska avskiljas på vattnets väg till sjöar och vattendrag 

• Den naturliga vattenbalansen ska inte påverkas negativt av stadsbyggandet 

• Dagvatten ska hanteras som en tillgång för rekreation och biologisk mångfald 

• Övergödning via dagvatten ska minimeras i sjöar och vattendrag 

• Ny bebyggelse ska planeras så att framtida högre dagvattenflöden kan hanteras på 

ett hållbart sätt 

• Vid ombyggnad ska dagvattenhanteringen anpassas på ett hållbart sätt för 

framtida högre flöden 

• Dagvattenanläggningar ska utföras och placeras så att de inte medför olägenheter 

för byggnader och/eller omgivningen 

 

Därutöver har kommunen tagit fram en checklista för dagvattenutredningar 

innehållande information om vad en dagvattenutredning bör innehålla samt riktlinjer 

kring hur dagvatten bör omhändertas. Denna har av kommunen anpassats för 

planområdet som utreds i detta PM
3

. Enligt checklistan ska bland annat, om möjligt, 

flöden efter omdaning motsvara flöden från naturmark. Men då hela området redan 

idag är bebyggt och hårdgjort samt då förutsättningarna för fördröjning av dagvatten 

är begränsad inom området kan ett visst ökat flöde jämfört med naturmark 

godkännas. Omhändertagande av dagvatten bör ske i öppna lösningar nära källan, och 

bidra till att leva upp till Enköpings kommuns dagvattenpolicy.  

4 OMRÅDESBESKRIVNING 

4.1 BEFINTLIG OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING 

Se Figur 1 för befintlig markanvändning inom utredningsområdet. Utredningsområdet 

består i dagsläget endast av takyta tillhörande gallerian Paushuset. Planerad 

bebyggelse omfattar en byggnad som upptar lika stor yta som befintlig byggnad, hela 

planområdet, och som består av tolv olika takytor på olika nivåer, se Figur 2 och Figur 

3. Fem av dessa takytor planeras utgöras av gröna tak med ett tjockare jordlager. På 

ett av de gröna taken planeras takterrass anläggas ovanför en del av det gröna taket. 

Två av takytorna planeras utgöras av vanlig takyta och övriga takytor planeras utgöras 

av takterrasser av trätrall med växthus. På dessa takytor planeras planteringar 

anläggas i viss utsträckning. Exakt placering och utbredning av dessa är inte fastställt 

så markeringar av dessa i figuren är preliminära och snarare för att principiellt visa 

eventuell utformning. 

 
2

 Enköpings kommun, 2015-12-14. Dagvattenpolicy. 

https://enkoping.se/download/18.56eff72d16e7b27e86a4762b/1584437019478/foreskrift-va-

dagvattenpolicy.pdf  

3

 Sophie Verma, VA-ingenjör Enköpings kommun. 2020-11-30. 

https://enkoping.se/download/18.56eff72d16e7b27e86a4762b/1584437019478/foreskrift-va-dagvattenpolicy.pdf
https://enkoping.se/download/18.56eff72d16e7b27e86a4762b/1584437019478/foreskrift-va-dagvattenpolicy.pdf


 

 

 

Uppdrag: 308624, Dagvattenutredning Paushuset Enköping 2022-03-01 

Beställare: ALM Equity Management AB Slutrapport 

 

7(20) 

 

 

Figur 2. Planerad bebyggelse inom utredningsområdet. Urklipp ur situationsplan (2022-02-14)4. 

 
 

 
Figur 3. Urklipp ur underlag från Kjellander Sjöberg (erhållet 2022-02-23) för att visa princip kring de olika 
höjdsättningarna av tak. Skissvy från torget nordväst om utredningsområdet. Skissen är principiell och 
visar inte exakta detaljer.  

 
4

 Arkitekt Kjellander Sjöberg 
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4.2 YTLIGA OCH TEKNISKA AVRINNINGSOMRÅDEN 

Ytligt avrinnande dagvatten från området rinner till Enköpingsån. Dagvatten leds även 

via duplikat ledningssystem till Enköpingsån. I ett duplikat ledningssystem leds 

dagvatten och spillvatten i separata ledningar. Enligt tidigare utförd övergripande 

utredning leds dagvatten idag till ån utan fördröjning och rening. Dagvattenledningar 

finns i gatorna runt fastigheten och befintlig anslutning från fastigheten till 

ledningssystemet finns i det södra hörnet av fastigheten, se Figur 4.  

 

 

Figur 4. Underlag erhållet från Enköpings kommun5. Dagvattenledningar markerade med gröna streckade 
linjer, befintlig anslutning till ledningssystemet inom röd cirkel. 

Som nämnt planeras byggnaden ges tolv olika takytor med olika höjder. Nedan i Figur 

5 redovisas hur vatten antas avrinna från takytorna, från högre liggande takytor till 

lägre liggande takytor. Placering av framtida anslutningspunkter till ledningsnätet 

utreds vidare i senare skede då utredningsområdets utformning är fastställd och 

information kring stuprörs placering finns tillgänglig.  

 

 
5

 Sophie Verma, VA-ingenjör Enköpings kommun. 
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Figur 5. Blå pilar visar hur vatten avrinner från de olika takytorna, vid antagande om att vatten avrinner från 
högre liggande takyta till lägre liggande takyta. Urklipp ur situationsplan (2022-02-14). 

4.3 RECIPIENTER 

4.3.1 RECIPIENTER OCH STATUSKLASSNING 

Enköpingsån (SE661341-157140) har en längd på ca 9 km och mynnar i Mälaren-

Arnöfjärden (Figur 6). Enköpingsån har klassificerats med måttlig ekologisk status och 

uppnår ej god kemisk status.  

 

Den ekologiska statusen är baserad på miljökonsekvenstyperna övergödning, särskilt 

förorenande ämnen, konnektivitet och morfologi. Gällande övergödning är det 

kvalitetsfaktorerna näringsämnen och/eller kiselalger som är klassificerade till sämre 

än god status till följd av närsalter. Gällande särskilt förorenande ämnen tros 

recipienten vara påverkad av pågående och nedlagda verksamheter då de ämnen som 

påträffats är arsenik, koppar, ammoniak och nitrat. För miljökonsekvenstypen 

konnektivitet är den klassificerad till sämre än god status till följd av vandringshinder. 

Morfologin är satt till sämre än god status pga. fysiska ingrepp i vattenförekomsten. 

God ekologisk status ska enligt kvalitetskraven vara uppnått till 2033.
6

 

 

Den kemiska statusen är klassificerad till uppnår ej god kemisk status vilket är baserat 

på att halter av några av de prioriterade ämnena överstiger gränsvärdena. Dessa 

ämnen är, utöver de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE, även 

antracen, PFOS, benso(a)pyren och TBT. God kemisk ytvattenstatus ska enligt 

kvalitetskraven uppnås men med mindre stränga krav för kvicksilver och PBDE samt 

tidsfrist till 2027 för de övriga prioriterade ämnena som idag överskrider 

gränsvärdena.
7

 

 
6

 VISS, Enköpingsån. https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA63930917 Hämtad: 2022-02-

28 

7

 VISS, Enköpingsån. https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA63930917 Hämtad: 2022-02-

28 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA63930917
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA63930917
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Figur 6. Utredningsområdet markerat med röd cirkel. Delavrinningsområde som utredningsområdet ligger 

inom markerat med ljusblått. Enköpingsån markerad med röd pil. 

4.3.2 VATTENSKYDDSOMRÅDE 

Utredningsområdet ligger inom den inre skyddszonen för ett vattenskyddsområde som 

stora delar av tätorten i Enköping ligger inom. Från detta område tar kommunen sitt 

dricksvatten och det finns framtagna föreskrifter som reglerar skyddet av 

dricksvattnet. Föreskrifter relaterat till dagvatten inom den inre skyddszonen fastställer 

att infiltrationsanläggningar för dagvatten inte får förekomma och avloppsledningar 

och tillhörande brunnar som installeras ska vara täta. Detta för att förhindra att 

dagvatten från planområdet infiltrerar ned till grundvattnet.
8

 

4.4 MARKFÖRUTSÄTTNINGAR 

4.4.1 GEOLOGISKA/HYDROGEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Enligt SGUs jordartskarta
9

 består området av fyllnadsmaterial. Detta bekräftas av en 

geoteknisk undersökning utförd för utredningsområdet
10

 som även fastslår att det 

under fyllningen finns lokalt uppträdande torv följt av ett lerlager. Under lerlagret finns 

grövre jordarter så som sand, grus och morän. Enligt SGUs jorddjupskarta
11

 är 

mäktigheten på jordlagret stor inom utredningsområdet och ligger på ca 30-50 m.  

 
8

 Enköpings kommun, 1997. Skyddsföreskrifter för Kommunens grundvattentäkter i Enköpingsåsen i 

Munksundet, Vånsjöbro och Nygård, Enköpings kommun. 

https://enkoping.se/download/18.56eff72d16e7b27e86a9a38c/1574674282254/foreskrift-skydd-va-

vattentakter.pdf  

9

 SGU. Jordarter 1:25000-1:10000. https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html Hämtad: 

2020-11-17 

10

 Geo-expert aktiebolag, 1967. Enköping Kv Bagaren tomt nr 2, 3 och 4 Geoteknisk undersökning. 

11

 SGU. Geokartan, jorddjup. https://apps.sgu.se/geokartan/ Hämtad: 2020-11-17 

https://enkoping.se/download/18.56eff72d16e7b27e86a9a38c/1574674282254/foreskrift-skydd-va-vattentakter.pdf
https://enkoping.se/download/18.56eff72d16e7b27e86a9a38c/1574674282254/foreskrift-skydd-va-vattentakter.pdf
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html
https://apps.sgu.se/geokartan/
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4.4.2 MARK- OCH GRUNDVATTENFÖRORENINGAR 

I kartunderlag
12

 som visar potentiellt förorenade områden finns en markering inom 

utredningsområdet, mellanlagring och sorteringsstation avfall. Denna markering är 

dock inte riskklassad och som följd ingen information om risken av denna markering. 

 

Med tanke på utredningsområdets förutsättningar där hela området planeras bestå av 

takytor, resulterar det i att inget dagvatten kommer infiltrera ned i marken. Dagvatten 

som faller på takytorna fångas i slutändan upp i ledningssystemet. 

5 DAGVATTENFLÖDEN OCH FÖRDRÖJNINGSBEHOV 

Avrinning har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation 

P110. För utredningsområdet har dagvattenflöden beräknats för situationen före och 

efter exploatering vid 10- och 30-årsregn. För situationen efter exploatering har en 

klimatfaktor på 1,25 multiplicerats till 30-årsregnet för att beakta ett framtida blötare 

klimat. De valda beräknade regnen beror på minimikrav på återkomsttider vid 

dimensionering av nya dagvattensystem för centrum- och affärsområden (Svenskt 

Vatten publikation P110). 

 

I Tabell 1 redovisas beräknade ytor med total area, reducerad area samt bedömda 

avrinningskoefficienter för utredningsområdet. Då de gröna taken planeras anläggas 

på i stort sett platta tak med ett tjockare jordlager har avrinningskoefficient valts 

baserat på detta
13

. För takterrasserna har antagande gjorts om att de anläggs med 

trätrall, vilket gör att viss fördröjning ges i materialet och avrinningskoefficienten kan 

sättas något lägre än avrinningskoefficienten för en takyta. Växthusen antas ha 

glastak, vilket ger dessa ytor en hög avrinningskoefficient. 

 

Tabell 1. Ytor som använts för flödesberäkningar inom utredningsområdet 

 Avrinnings-

koefficienter 

Planerad 

bebyggelse 

(ha) 

Planerad 

bebyggelse 

(red. area. ha) 

Befintlig 

situation 

(ha) 

Befintlig 

situation  

(red. area. ha) 

Takyta 0,9 0,094 0,084 0,35 0,32 

Grön takyta 0,4 0,11 0,045   

Växthus/orangeri 1 0,070 0,070   

Takterrass 0,7 0,076 0,053   

Summa  0,35 0,25 0,35 0,32 

 

I Tabell 2 redovisas beräknade flöden från utredningsområdet efter exploatering och 

30-årsregn med en klimatfaktor på 1,25. Detaljer för flödesberäkningar återfinns i 

bilaga 1 där även beräkningar för 10-årsregn presenteras. 

  

 
12

 Länsstyrelserna, EBH-kartan. https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c Hämtad: 2020-11-30 

13

 Vinnova, 2017. Grönatakhandboken, Växtbädd och vegetation. 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c


 

 

 

Uppdrag: 308624, Dagvattenutredning Paushuset Enköping 2022-03-01 

Beställare: ALM Equity Management AB Slutrapport 

 

12(20) 

Tabell 2. Beräknade dagvattenflöden och dagvattenmängder före och efter exploatering för 
utredningsområdet 

Avrinningskoefficient befintlig bebyggelse 0,90 

Avrinningskoefficient planerad bebyggelse 0,72 

30-årsflöde (l/s) befintlig bebyggelse exklusive 

klimatfaktor 
104 

30-årsflöde (l/s) planerad bebyggelse exklusive 

klimatfaktor 
83 

30-årsflöde (l/s) planerad bebyggelse inklusive 

klimatfaktor (1,25) 
103 

Förändring % flöde planerad bebyggelse (inkl. 

kf) jämfört med befintlig bebyggelse (exkl. kf) 
-0,45 

Dagvattenmängd 30-årsregn (m
3

) befintlig 

bebyggelse exklusive klimatfaktor 
62 

Dagvattenmängd 30-årsregn (m
3

) planerad 

bebyggelse inklusive klimatfaktor (1,25) 
62 

 

Som kan ses i Tabell 2 ökar inte flödet med planerad bebyggelse (inkl. klimatfaktor) 

jämfört med för befintlig bebyggelse. Med de antaganden som gjorts kring 

avrinningskoefficienter ändras inte avrinningen från utredningsområdet. Som även kan 

ses i tabellen beräknas flödet för planerad bebyggelse, utan klimatfaktor, bli 83 l/s 

vilket är ca 20% lägre än flödet från befintlig bebyggelse. 

 

I det fall de takytor som nu planeras anläggas som gröna tak istället anläggs som 

vanliga tak blir den totala avrinningen (inkl. klimatfaktor) från utredningsområdet 126 

l/s istället för 103 l/s, vilket är en ökning på ca 18%. Vid ett klimatanpassat 30-årsregn 

med en varaktighet på 10 minuter skulle även ca 14 m
3

 mer dagvatten släppas från 

utredningsområdet. 

6 FÖRORENINGAR 

För beräkning av dagvattnets föroreningsgrad före och efter exploatering har StormTac 

v.22.1.1 använts. StormTac är ett onlinebaserat beräkningsverktyg som används för att 

beräkna föroreningsbelastning från ett område samt nivå av rening som erhålls i 

dagvattenåtgärder. 

   

När föroreningshalter beräknas i StormTac görs detta utifrån insamlade analysvärden 

som inkommit från vattenanalyser för liknande markanvändning (schablonvärden). Ofta 

finns inte platsspecifik information gällande föroreningshalter (tex utifrån provtagning) 

eller information om hur data samlats in tillgänglig. När det finns en stor mängd data 

är sannolikheten större att ett medianvärde är mer representativt för området som är 

under utredning än medelvärdet av tillgängliga data. När det inte finns en stor mängd 

data får individuella mätvärden stort genomslag, och detta kan medföra att ett 

framräknat schablonvärde inte är representativt för det område som modelleringen 

avser. Enligt en nyligen genomförd studie ligger osäkerheten för de beräknade 

föroreningshalterna kring 30%
14

. I områden med blandad markanvändning och med 

schablonhalter med låg säkerhet kan osäkerheten sannolikt även vara större. 

 

 
14

 Jiechen Wu, Thomas Larm, Anna Wahlsten, Jiri Marsalek & Maria Viklander (2021): Uncertainty inherent to a 

conceptual model StormTac Web simulating urban runoff quantity, quality and control, Urban Water Journal 
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Materialval, till exempel för tak, kan ha stor påverkan på vattenkvalitén, och 

förändringar i lagstiftning kan medföra att äldre mätvärden inte är representativa för 

samtida situationer. Rening av metaller är även beroende av om metaller förekommer i 

löst eller partikelbunden form, där reduktion av partikelbundna metaller främst sker då 

partiklar frånskiljs eller sedimenteras, medan lösta metaller kräver mer avancerad 

rening. 

 

I Tabell 3 presenteras de schablonhalter som har tillämpats för 

markanvändningstyperna inom utredningsområdet före och efter omdaning. 

 

Tabell 3. Markanvändningstyper med schablonhalter (µg/l) som använts i föroreningsberäkning i StormTac 
v22.1.1. Färg indikerar säkerhet i mätdata och beror på mängd och spridning 

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Takyta 170 1200 2,6 7,5 28 0,80 4,0 4,5 0,0030 25000 0 0,44 0,010 

Grönt tak 290 3900 1,0 15 23 0,070 3,0 3,0 0,0067 19000 0 1,9 0,010 

Datasäkerhet Hög Mellan Låg 

 

I Tabell 4 redovisas beräknade föroreningsmängder från utredningsområdet för 

befintlig och planerad bebyggelse. Resultat från beräkning indikerar att 

föroreningsbelastningen i dagvatten från utredningsområdet både minskar och ökar i 

och med omdaningen. Ökningen av den årliga belastningen av kväve som kan ses till 

efter omdaning bedöms kunna bero på att ämnet är vanligt förekommande i 

gödslingsmedel och kan förekomma i material som gröna tak byggs upp av
15

. Om 

genomtänkta materialval görs vid anläggande av de gröna taken, samt att växter väljs 

som trivs i näringsfattiga jordar minskar risken att de gröna taken blir en källa till 

dessa ämnen. De gröna takens förmåga till att istället fånga upp bland annat 

näringsämnen ökar då istället och som följd minskar belastningen av föroreningar i 

dagvattnet. 

 

För några av de ämnen som idag överskrider gränsvärden i recipienten (antracen, 

bromerad difenyletrar (PBDE), PFOS och TBT) görs inga beräkningar i StormTac. Detta 

då schablonvärden för dessa ämnen har så pass få mätvärden som grund. Därför görs 

bedömning kring belastning av dessa ämnen baserat på respektive ämnes troliga 

förekomst i dagvatten från utredningsområdet.  

 

Antracen kan bland annat förekomma i takpapp, så för att undvika att antracen 

riskerar att spridas från området via dagvatten väljs takpapp som inte innehåller detta 

ämne. PBDE förekommer som flamskyddsmedel och kan förekomma i äldre 

byggnadsmaterial i form av spår av PBDE. Användning av ämnet är i nuläget dock 

förbjudet inom EU. Så genom att ta bort äldre byggnader och byggnadsmaterial säkert 

och ersätta med ny bebyggelse bedöms risker för spridning av PBDE minska.  

 

PFOS förekommer till största delen i brandsläckningsskum och är därmed inte vanligt 

förekommande i dagvatten från takytor och gröna tak. TBT förekommer främst i äldre 

båtbottenfärg och bedöms därför inte spridas i dagvatten från utredningsområdet. 

Som en följd av att inget av de ämnen som idag överskrider gränsvärden i recipienten 

bedöms förekomma inom utredningsområdet med planerad markanvändning antas 

inte planen påverka förutsättningarna för recipienten att nå god status.  

 

För föroreningssituationen i grundvatten och eventuell påverkan på MKN hänvisas till 

PM geoteknik. 
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För att ytterligare minska risken för spridning av föroreningar från utredningsområdet 

är det viktigt att göra genomtänkta val vid anläggande av de hårdgjorda takytorna. 

Exempelvis bör de inte anläggas belagda med ämnen som koppar och zink. Då är tak 

överlag inte en stor källa av föroreningar. De föroreningar som i sådana fall 

transporteras från takytorna med dagvatten kommer antingen från atmosfärisk 

deposition alternativt från fåglar. Så föroreningar som då förekommer på takytor är 

främst näringsämnen. 

 

Tabell 4. Beräknade föroreningshalter och föroreningsmängder från utredningsområdet (StormTac 
v22.1.1.) för befintlig och planerad bebyggelse 

Ämne 
Befintlig bebyggelse 

(µg/l) 

Planerad bebyggelse 

(µg/l) 

Befintlig bebyggelse 

 (kg/år) 

Planerad bebyggelse 

(kg/år) 

P 160 180 0,32 0,26 

N 1200 1700 2,3 2,5 

Pb 2,5 2,1 0,0049 0,0031 

Cu 7,3 8,6 0,015 0,013 

Zn 27 25 0,053 0,038 

Cd 0,75 0,58 0,0015 0,00087 

Cr 3,8 3,4 0,0075 0,0052 

Ni 4,3 3,9 0,0085 0,0058 

Hg 0,0029 0,0036 0,0000058 0,0000053 

SS 23000 21000 47 32 

PAH16 0,42 0,67 0,00083 0,0010 

BaP 0,0096 0,0093 0,000019 0,000014 

7 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 

Fem av takytorna planeras anläggas som gröna tak (se Figur 7). Enligt uppgift från 

arkitekt planeras de anläggas med ett tjockare jordlager. Exakt djup på jordlager är i 

detta skede inte bestämt, men i denna utredning har ett antagande om djup på 

jordlager antagits till ca 150 mm. Gröna tak bidrar främst med flödesutjämning av 

vatten, men även viss rening. Då utredningsområdet endast består av takytor, antas 

dagvatten från dessa inte innehålla några större mängder föroreningar och 

dagvattenanläggningarnas främsta syfte inom utredningsområdet blir då att utjämna 

flöden snarare än att rena vattnet.  

 

Utifrån planområdets förutsättningar, att det endast består av takytor, blir möjligheter 

till olika typer av dagvattenhantering begränsad. Dagvattenanläggningar där vatten 

samlas på en mindre yta, exempelvis växtbäddar, och där även konstruktionen av 

anläggningen har en betydande vikt kräver att takkonstruktionen kan hantera väldigt 

stora laster. Som en följd bedöms gröna tak vara bäst lämpat för dagvattenhantering 

inom planområdet. Dagvatten som avrinner från de gröna taken leds till 

ledningssystemet i gatan. 

 

Med antaganden som gjorts i flödesberäkningar i denna utredning kan man se att om 

de tak som i detta skede planeras som gröna tak, istället anläggs som vanliga tak, ökar 

avrinningen från 103 l/s till 126 l/s vilket ger en fingervisning kring den 



 

 

 

Uppdrag: 308624, Dagvattenutredning Paushuset Enköping 2022-03-01 

Beställare: ALM Equity Management AB Slutrapport 

 

15(20) 

flödesreducering de gröna taken ger. Detta motsvarar ca 14 m
3

 vatten vid ett 

klimatanpassat 30-årsregn med en varaktighet på 10 minuter.  

 

Om det är möjligt, utifrån konstruktionen av taket och dess bärighet, så kan även 

planteringslådor anläggas för omhändertagande av dagvatten från de hårdgjorda 

takytorna samt från taken på växthusen. Dessa behöver anläggas som upphöjda 

planteringslådor och för att dagvatten ska kunna ledas till dessa bör de anläggas intill 

växthusen samt intill de högre liggande takytorna som planeras anläggas med 

hårdgjorda takytor. Planteringslådor kan även placeras i växthusen, dit dagvatten från 

växthusens tak leds. Enligt nu liggande förslag på planerad bebyggelse finns det 

möjlighet att anlägga ca 83 m
3

 planteringar, både ute på takytorna men även i 

växthusen. Om dessa planteringslådor anläggs med ett reglerdjup över filteryta på 10 

cm kan dessa anläggningar bidra med flödesutjämning på ca 8 m
3

, anläggs de med ett 

djup på 15 cm kan de bidra med flödesutjämning på ca 12 m
3

. Denna typ av 

dagvattenanläggning för flödesutjämning kräver att taken klarar att bära dess tyngd då 

de är vattenfyllda. Därför måste takens konstruktion och bärighet utredas och 

fastställas innan utbredningen av eventuella planteringar kan fastställas. 

 

Dagvatten från de hårdgjorda taken kan även användas för bevattning av odlingar i 

växthusen. Men detta är inget som utreds vidare i denna utredning. 

 

 

Figur 7. Urklipp ur takplan (2022-02-14). Gröna tak markerade med grönt. 

7.1 GRÖNA TAK 

Gröna tak har förmågan att minska den årliga avrinningen, reducera 

toppflödeshastigheten samt fördröja toppflöden. Ett tak med en tjocklek på 30-50 mm 

kan hålla ca 6-12 mm vatten och ett tak med tjocklek på ca 100 mm klarar att 

magasinera ca 20 mm nederbörd. De gröna takens vattenhållande effekt påverkas av 

substrattjockleken där ett mäktigare lager ger en större vattenhållande effekt. Men 

även uppbyggnaden har en påverkan och där en vattenhållande duk under 

överbyggnaden har visat sig ha en stor påverkan på minskningen av avrinningen från 

taken. 
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Vid anläggande av gröna tak behöver jorddjup och växtval anpassas utifrån de 

funktioner de gröna taken ska ha. Då de gröna taken ska ha en väl fungerande 

funktion för lokalt omhändertagande av dagvatten och minska den årliga avrinningen 

är uppbyggnadens tjocklek den viktigaste faktorn, men även takets lutning och växtval 

har betydelse. De gröna takytorna inom utredningsområdet planeras vara i stort sett 

platta, med endast en liten lutning. Gällande växtval ger blandade planteringar med 

många olika arter av varierande form hög evapotranspiration och kan då ha en relativt 

stor effekt på den urbana vattenbalansen. 

 

För att säkerställa en god avvattning av de gröna taken måste avvattningsvägar och 

lågpunkter i taket planeras och dimensioneras på ett korrekt sätt. Takbrunnar måste 

även placeras korrekt, bland annat utefter hur stor fördröjning av vatten man vill/kan 

skapa inom de gröna taken. Generellt bör brunnarna placeras i lågpunkter, men 

beroende på hur stor fördröjning man vill skapa inom det gröna taket och beroende på 

takets bärighet så kan brunnarna placeras på en viss höjd ovanför lågpunkten för att 

tillåta viss fördröjning. En vegetationsfri zon kan skapas kring brunnarna för att 

skydda dom från att växa igen.
16

 

8 ÖVERSVÄMNINGSRISKER OCH HANTERING AV SKYFALL 

Fastigheten utgörs i dagsläget, och kommer efter exploatering, fortsatt helt utgöras av 

en byggnad. Det förekommer inga lågpunkter inom utredningsområdet i dagsläget där 

vatten ansamlas. Även efter exploatering av utredningsområdet antas inga lågpunkter 

skapas där större mängder vatten kan ansamlas vid skyfall. Vid större flöden från 

skyfall kommer vatten avrinna längs med omkringliggande vägar, men inget vatten 

antas stanna intill planerad bebyggelse inom utredningsområdet. Detta antas vara 

fallet även efter omdaning. Skillnaden är att de gröna taken som planeras anläggas till 

en början kan fördröja viss mängd vatten innan de blir mättade. Därefter måste det 

säkerställas att vatten kan ledas bort från taken för att förhindra för stora laster på 

dessa. För att förhindra att vatten vid större flöden tar sig in i byggnad i marknivå är 

det viktigt att höjdsättning av färdig golvhöjd görs utifrån höjder på omgivande gator, 

och placeras över dessa. 

 

Enköpingsån, som är närmast liggande ytvatten, ligger på ett avstånd av ca 200 m från 

utredningsområdet. Som kan ses i Figur 8 kommer inte planerad bebyggelse inom 

utredningsområdet direkt påverkas av översvämning av Enköpingsån. 
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 Vinnova, 2017. Grönatakhandboken, Växtbädd och vegetation. 
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Figur 8. Urklipp ur statistisk översvämningskartering. Översvämning av Enköpingsån. Rosa område visar 
2,7 möh, blå markering visar 1,5 möh. Utredningsområde markerat inom blå rektangel.  

9 DRIFT OCH SKÖTSEL AV DAGVATTENANLÄGGNINGAR 

Gröna tak kräver skötsel för att klara sig och för att bibehålla en god funktion. För att 

säkerställa en god etablering av vegetationen på taket är det viktigt med en bra 

bevattning och kontroll av växtmaterialet så att det förankras och rotar sig väl. 

Därefter i ca 1-2 år, beroende på vegetationssystemet, krävs skötsel som stöttar och 

gynnar vegetationen som t.ex. ogräsrensning och omplantering. Detta för att se till att 

växtmaterialet etablerat sig bra. Den underhållsskötsel som därefter krävs är beroende 

på vilken typ av växtlighet taket består av. Men generellt kan det handla om bevattning 

samt inspektion av avvattningssystem 1-2 gånger per år för att se till så att brunnar 

och dylikt inte satts igen. Eventuella vegetationsfria zoner bör kontrolleras och rensas. 

Bevattningssystemet behöver skötsel och underhåll årligen, speciellt på hösten då 

systemet behöver dräneras för att inte frysa sönder och vissa insatser krävs på våren 

vid uppstart av bevattningssystemet.
17

  

10 SAMMANFATTNING DAGVATTENHANTERING PÅ 

KVARTERSMARK 

Planerad dagvattenhantering inom utredningsområdet i form av de gröna taken 

kommer bidra med både fördröjning och rening av dagvatten. Enligt beräkningar i 

denna utredning och de antaganden som gjorts kring avrinningskoefficienter så 

minskar de gröna taken avrinningen från området från ca 126 l/s till ca 103 l/s, vilket 

motsvarar ca 14 m
3

 vatten vid ett klimatanpassat 30-årsregn med en varaktighet på 10 

minuter, till skillnad från om de hade anlagts som vanliga hårdgjorda tak. Resultat från 

föroreningsberäkningar visar att med dagvattenhanteringen inom utredningsområdet 

minskar generellt den årliga föroreningsbelastningen, med undantag för kväve. Denna 

ökning kan bero på att ämnet är vanligt förekommande i gödslingsmedel samt att de 

kan förekomma i material som gröna tak byggs upp av. Så genom att tänka igenom 
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 Vinnova, 2017. Grönatakhandboken, Växtbädd och vegetation. https://gronatakhandboken.se/wp-

content/uploads/2017/02/Gronatakhandboken-Vaxtbadd-och-Vegetation.pdf 
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materialval och typ av växt vid anläggande bör belastningen kunna minskas ytterligare. 

Men omdaningen är dock inte av den omfattningen/karaktären att den med planerad 

dagvattenhantering kan förändra recipientens statusklassning enligt MKN. Eftersträvad 

MKN i recipienten bedöms inte påverkas då vattenkvaliteten avgörs av annan påverkan 

i tillrinningsområdet. 

 

Dagvatten kommer inte infiltrera i marken inom utredningsområdet vilket gör att 

omdaningen inte har en påverkan på grundvattenförekomsten. 
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BILAGA 1. FLÖDESBERÄKNINGAR 
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